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 ىينــتك

 ىيتـــولكت اللغـال
 عند طبلب الدراسبث اإلسالهيت

¢ 

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم عؾىك شرىرا الؿريىؾقـ، وعؾىك ولىف و ىح ف 

ـْ ت عفؿ بنحساٍن إلك يقم الديـ.  والتابعقـ، وَم

ِالشن شبدش هذه الؿحاضرة بُشؽر الؼائؿقـ عؾقفىا، خا ىًة إيىتاذ الىد تقر  وددُت  ، قالينػ 

راه، ومجؿىىقع الطؾ ىىة وإيىىاتذة الىىذيـ يىىاهؿقا س تـظىىقؿ هىىذه واإلخىىقة س يىىؾؽ الىىد تق

 س شفضؾ الظروا. الؿحاضرة، ويفروا عؾك شن تتؿ  

 قػ لل شن شرؽر  احب َغْقرٍة عؾك َغقرتىف، و قىػ لىل  شن شرؽرهؿ، ثؿ تذ رُت  وددُت 

ك اهلل عىز شن شحؿد ٕهؾ الفؿة العالقة ِهّؿتفؿ العالقة س خدمة هذا الديـ، وس خدمة الدعقة إل

 وجؾ، وس خدمة طؾ ة العؾؿ بتقسقر ويائؾ التعؾؿ الشرعل لفؿ.

فىلوق   جىزا ؿ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفال شمؾؽ إٓ شن شدعق لفىؿ بالىدعاا الىذي عّؾؿـىا إيىاه ريىق  اهلل 

 خقًرا.

ثؿ وشكا شريد شن شتحدث عـ الؾغة العربقة ٓ يؿؽــل إٓ شن شيتحضر س ذهـل رخًصىا لىف 

 بعىىد اهلل عىىز وجىىؾ ا
ّ

لػضىىؾ  ؾىىف س مح ىىة هىىذه الؾغىىة، وس احغامفىىا والرغ ىىة س تعؾقؿفىىا عؾىىل

لؾـاس، وهق والدي الؽريؿ الذي هق أن عؾك فراش الؿرض س إحدى الؿصحات بالربىاط، 

 شيل  اهلل عز وجؾ شن يشػقف، ففق الذي َوّرثـل ُحّ فا، وعؾؿـل احغامفا، وَجـّ ـل احتؼارها.

كشىلت عؾىك َحْؿىؾ هؿفىا، وَهىؿ إيصىا  ُح فىا إلىك فؾذلؽ كشلت عؾك ُحب هذه الؾغة، و

 الـاس شجؿعقـ.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   تنبيــه:

ثؿ وشكا ُشحاضر طؾ ة الدرايىات اإليىالمقة َشْيتحضىر شكـىل إذ ُشَحىّدثفؿ عىـ شهؿقىة الؾغىة 

العربقة فؽلكـل شحؿؾ التؿر إلك شهؾ طق ة الطق ة، فؿـ الؿػروض شن تؽقكقا شكتؿ معارىر طؾ ىة 

ّؿ الؾغة، ما بؼىل س الىدكقا شحىٌد يفىتؿ َْٕمىر الؾغىة العربقىة إٓ العؾقم الشرعقة شن تؽقكقا َحَؿؾة هَ 

همٓا الطؾ ة، شوصد طؾ ة العؾقم الشرعقة الذيـ يربطقن بىقـ الؾغىة العربقىة وبىقـ ديىـ اهلل عىز 

 وجؾ.

فحقـ ُشَحّدثؽؿ عـ هذه القرقجة التل تربط بقـ الؾغة والىديـ، عىـ شي رىلا ُشَحىّدثؽؿ  

ؿ الؼرون الذي ٓ يى قؾ إلقىف إٓ مىـ طريىؼ الؾغىة، بىؾ مىـ طريىؼ شرىعار ُتراين ُشَحّدثؽؿ عـ َففْ 

 العرب ووداهبؿ.

وشكتؿ تعرفقن ما رواه شئؿة إدب عىـ عؿىر بىـ الخطىاب رضىل اهلل عـىف حىقـ وىرش عؾىك 

ٍا ﴿الؿـرب وقلف تعالك    فؼا   ما شدري ما التخقا  [47]الـحؾ   ﴾َشْو َيْلُخَذُهْؿ َعَؾك َتَخقُّ

وىام رىقم مىـ هىذيؾ  -وهذيؾ ُهىؿ شئؿىة الشىعر وإدب والعربقىة–ُهذيؾ  فؼام رجؾ مـ

 فؼا   هذا كعرفف مـ لساكـا: التخقا  الت ـَؼُّص.

 فؼا  عؿر  ففؾ تعرفقن هذا  ففؾ تعرا العرب هذا س  المفا 

 وا   كعؿ: يؼق  الشاعر الُفذلل 

ا ِِِِِدحَ ُِِِِِ    ؽ  ـَِفِِِِِدحَتدا 
حا  ِمِِِِِ ت ُل َرحال حَتَخِِِِِال

ح 
ِِِِِاَكَؿِِِِِدحَتَخِِِِِالح َِِِِِػ تحَرحعت حال ل حَ حالـلِبَعِِِِِس 

ح  
حؾ َتَخّقا  مـ َيـاهنا الىذي و ىػف بلكىف َوىِرٌد،  ؿىا  -َتـَؼ ص–يؼصد َوْ ػ الـاوة بلن الر 

 يتخقا اإلزمقؾ مـ الحديد عقد الشجرة )عقد الـ  عة(.

فؼا  عؿر رضل اهلل عـف وشرضاه  عؾقؽؿ بديقاكؽؿ: إكف ِرْعر العىرب، فقىف تػسىقر  تىابؽؿ 

 عاين  المف.وم

ـْ َكَطىؼ الضىاد، شم  ثؽؿ عـ شهؿقة العربقة س َفْفؿ الحديث، حىديث شفصىم َمى شم ُتراين ُشَحدِّ

ـْ َكَطىؼ  لعؾ شحًدا مـؽؿ يظـ شكف بُِؾغة الجرائىد الؿـتشىرة القىقم يؿؽـىف شن يػفىؿ  ىالم شفصىم َمى

 .ملسو هيلع هللا ىلصبالؾغة العربقة 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   نبيــه:ت

عىـ اإلعىراب مى؟اًل  عىـ وىق   عـ شي رلا ُشَحّدثؽؿ س َفْفؿ الحديث مـ خىال  الؾغىة 

ََلحَيبتاَلّ حَأَمَدكمحف يحالؿِد حالِدا محالِال حَلحيجُِ  ح ِمح»س الحديث الصحقم   ملسو هيلع هللا ىلصريق  اهلل 

) ِ ح)يغت َ (ح)يغت    س بى ثالثة شوجف مـ اإلعراب  «يغت  ت

 يغتسُؾ  عؾك شن الجؿؾة الػعؾقة خرب لؿ تدش محذوا، تؼديره )ثؿ هق ويغتسُؾ(.

مضىارع مـصىقب بىى )شْن( مضىؿرة بعىد حىرا العطىػ، إلحاًوىا لىى )ثىؿ(  شو يغتسَؾ  فعىؾ

 بالقاو.

( وهق س مقضع الجزم بى )ٓ  ـّ شو القجف ال؟الث بالجزم  يغتسْؾ  عطًػا عؾك مقضع )ي قَل

 الـاهقة الجازمة(.

 ولؽؾ وجٍف مـ هذه إوجف ما يـ ـل عؾقف مـ الػفؿ ومـ الؿعـك: هذا س اإلعراب فؼط.

كتؼؾـا إلك الصرا، وإلك ال الغة، وإلك عؿقم الؾغة العربقة وعؾقمفىا، وتـزيىؾ فؽقػ إذا ا

  ملسو هيلع هللا ىلصذلؽ عؾك َفْفؿ ُيـة ريق  اهلل 

شم ُتراين ُشَحّدثؽؿ عـ الػؼف وش قلف، وشكتؿ شهؾ الػؼف وش قلف، وهؾ ش ق  الػؼىف إٓ مىـ 

 الؾغة العربقة 

ـْ يىىذ ر الؽتىىاب، ال ىىـة، العؼىىؾ، شرىىقاا  ؟قىىرة، اختؾػىقا س ايىىتؿداد ش ىىق  الػؼىىف بىىقـ َمىى سُّ

 لؽـفؿ ما اختؾػقا س شن شهؿ ما ُيستَؿد ش ق  الػؼف مـف  هق الؾغة العربقة.

وس عؾؿ ش ق  الػؼف مـ الؿ احث الؾغقية الشلا الؽ؟قر، م احىث الؿـطىقو والؿػفىقم، 

 الحؼقؼة والؿجاز، الؿجَؿؾ واْلُؿَ ق ـ، وغقر ذلؽ مىـ الؿ احىث التىل وىد يخىتص إ ىقلققن

بَدْريىىفا، بىىؾ وىىد يزيىىدون فقفىىا عؾىىك الؾغىىقيقـ،  ؿىىا ذ ىىر ابىىـ السىى ؽل س بعىىض ُ ت ىىف، لؽىىـ 

 ايتؿدادها بالؾغة العربقة.

ـْ وضع هذا العؾؿ س الؽتب  وهق اإلمام الؿطؾ ىل محؿىد بىـ إدريىس –وتلمؾقا شن شو  َم

لعربقىة، بىؾ  اكىت إماًمىا س ا -و ؾ شن ُيَعىّد إماًمىا س إ ىق - ان  -الشافعل رحؿف اهلل تعالك
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   تنبيــه:

 -ٓ فقؿىا يـؼؾىف، س  المىف هىق–لغتف ُحّجًة، شي إن شث ت الشافعل تر قً ا شو لػًظىا س  المىف هىق 

 ان ذلؽ ُحّجة ودلقاًل عؾك اكدراج ذلؽ س لغة العرب،  ؿا وىرره العؾؿىاا: ولىقس هىذا لؽ؟قىٍر 

 مـ إئؿة يقاه رحؿف اهلل.

الداخؾ عؾك عؼائد الؿسؾؿقـ إٓ حىقـ ايىتعجؿ  شم ُترى ُشَحّدثؽؿ عـ العؼقدة، وما َدَخؾ

 لساهنؿ.

شبق عؿرو بـ العالا اإلمام الؾغقي الؿشفقر حقـ َكاَظر عؿىرو بىـ ُع قىد إمىام الؿعتزلىة س 

 زمـف  ان مؿا والف لف  مـ الُعجؿة ُشوتقَت يا شبا ع؟ؿان.

 شم ُشَحّدثؽؿ عـ العؾقم الشرعقة  ؾفا 

ـْ س  "الشدصبي"وَجَؿع ذلؽ اإلمام   ؾؿتف الؿشفقرة  وذلؽ شن هذه الشىريعة عربقىة، فَؿى

ـْ شراد شن يػفؿفىا حىؼ الػفىؿ فىال بىد شن يػفىؿ  شراد شن يػفؿفا حؼ الػفؿ، وإذا  اكت عربقة فَؿى

 الؾغة العربقة حؼ الػفؿ.

 هذا مـ  الم الشاط ل رحؿف اهلل.

ًطا ففىق متقيىط س فنذا فرضـا ُم تىدًئا س الؾغىة العربقىة ففىق م تىدئ س الشىريعة، شو متقيى

ـْ لؿ يصؾ درجة الـفاية-الشريعة  فنذا بؾغ حد الغاية س الؾغة العربقىة بؾىغ مىـ  -والؿتقيط  َم

 الشريعة الدرجة كػسفا، شو  ؿا وا  اإلمام رحؿف اهلل ت ارك وتعالك.

فاكظر إلك هذا التالزم بقـ الؾغة العربقىة وُحْسىـ َفْفؿفىا وَتىَذّووفا، وبىقـ العؾىقم الشىرعقة 

، شو وؾ  الشريعة مـ حقث هل. ًٓ  إجؿا

، "الؿاافؼِد "ووائؾ هذا الؽالم يعرا عـف الـاس س الغالىب  تابىف س مؼا ىد الشىريعة 

، َشَجىؾُّ رىروحفا "ألػقِسحنِ حادلِ "وٓ يعرفقن عـف  تابف س عؾؿ الـحق وهق َشَجؾُّ رىرٍح عؾىك 

 .عؾك اإلطالو هق َرْرح اإلمام الشاط ل، مط قع س عشرة شجزاا

إًذا شكا شعرا وشكتؿ تعرفقن شكف ٓ وقام لَػْفؿ ررعل إٓ مـ خال  الؾغة العربقة، ومع ذلىؽ 

فنكـل شيتعقـ  ؾؿة الحسـ ال صري رحؿف اهلل تعالك متحىّدًثا عىـ الؿىقت، فىلوق   ٓ شعىرا 
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 يؼقـًا ٓ رؽ فقف شر ف بَشؽٍّ ٓ يؼقـ فقف مـ شهؿقة الؾغة العربقة س طؾب العؾقم الشرعقة.

 ما مؼصقده مـ هذا الؽالم 

اإلمام الحسـ رحؿف اهلل تعىالك ذ ىر هىذا عىـ الؿىقت، لؽىـ شكىا شذ ىره عىـ شهؿقىة الؾغىة 

 العربقة س العؾقم الشرعقة مـ جفة التـظقر.

ولؽـ مـ جفة التط قؼ  تجد الـاس ُيؼ ؾىقن عؾىك العؾىقم الشىرعقة دون تحصىقؾ إدكىك 

اه القىقم مىـ َتـاُيىؾ الػتىاوى الشىاذة، ومىـ اكتشىار مـ العؾقم الؾغقية، وٕجؾ ذلؽ كرى ما كىر

الػفؿ إعقج لديـ اهلل عز وجؾ، ومـ ُفُشىّق الشىذوذ الػؼفىل وإ ىقلل، وس تػسىقر الؼىرون 

ـة،  ؾ هذا شو  ؟قر مـف عؾك إوؾ كاتٌج عـ يقا معرفة الؾغة العربقة.  وس َفْفؿ السُّ

ـٌ ٓ رؽ فقف، لؽـ مـ جفة التط قؼ  ما شر فف بَشؽٍّ ٓ يؼقـ فقف. فنًذا هق يؼق

  المـا عـ تؽقيـ اْلَؿؾؽة الؾغقية  

 شو  ما ُكؼرره  ما اْلَؿَؾؽة 

ض رؤوس ٓ شريىىد شن شدخىىؾ س التػصىىقالت الؿقجىىقدة س الؽتىىاب، لؽىىـ شعطىىقؽؿ بعىى

ذاتف شعجؿل، وشغؾىب مىا تلتقـىا هىذه الغا قىب  إذن س )اكؼطاع س الصقت( ر ابتدااً إوالم، فُلورِّ 

ٕعجؿقىىة مىىـ تغريىىب ال؟ؼافىىة، الشىىخص يػؽىىر بالػركسىىقة شو باإلكجؾقزيىىة ويؽتىىب بالعربقىىة، ا

 فط قعة الحا  يؽتب هبذه الطريؼة التل ذ ركا.

ثىؿ س عصىركا الحىديث و ىؾ مىـ ِذ رهىا إًذا هـالؽ مراحؾ لفذا التطقر التاريخل ٓ بد 

الِؿ اإليىالمل  ؾىف، ولؽىـ التحريػ إلك ذروتف عـ طريؼ التغريب، التغريب الذي يؼع س الع

خصقً ىىا س بىىالد الغىىرب اإليىىالمل بِػْعىىؾ الؾغىىة الػركسىىقة عؾىىك وجىىف الخصىىقص: ٕن 

آيتعؿار )بقـ وقيقـ( الػركسل هق ايتعؿار ثؼاس ولقس عسؽريًّا فؼط، َكَتَج مىـ ذلىؽ مىا ٓ 

فىا عربقىة يخػك عؾقؽؿ مـ وجقد ُكَخٍب يقايقة وفؽرية وثؼافقة ٓ تتحدث إٓ الػركسىقة، ومع

 ُمػركسة، ولقست عربقة تمهؾ لالرت اط بغاث إُّمة الؼديؿة.

فنًذا هذا التغريب مقجىقد، و ؿىا يؼقلىقن  شفضىؾ طريؼىٍة لؿقاجفىة ال اطىؾ شو لؿقاجفىة 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   تنبيــه:

 العدو هل الفروب مـف، شلقس  ذلؽ !

ًٓ مـ مقاجفة هذا التغريب الؾغقي بلن َكَتَؼّقى بؾغتـا الػصحك، وُكَحّؿؾفا هذه  ال؟ؼافىة ف د

ًٓ مىـ ذلىؽ  الحدي؟ة، وهذه الؿستجدات التؼـقة، وشن كىدافع عـفىا س وجىف هىذه الشى فات، بىد

َكِػّر إلك إيؾؿ وهق ايتعؿا  العامقة، ٕن عامّقتـا هل عربقة مؿسقخة فقفىا  ؟قىر مىـ إلػىاظ 

 ، فَقِػّر الـاس إلك هذه العامقة.-الػركسقة شو غقرها-إعجؿقة الغربقة 

شوصىد مىـ الطؾ ىة، وٓ شتحىدث –لحا  كصؾ إلك ما كراه القىقم: شن القاحىد مـّىا وبط قعة ا

مـ الطؾ ة ٓ تجده يستطقع شن ُيؽِؿؾ جؿؾة مػقىدة بؾسىاٍن عربىل فصىقم، إٓ  -عـ عقام الـاس

 شن َيِػّر إلك  ؾؿٍة عامقة مـ هـاك شو  ؾؿة فركسقة مـ هـا.

حؽؿ الحؼقؼىة وشكصىم كػسىل شيًضىا وما دمتؿ عـد ؿ ودرات عؾك التـظقؿ جقدة فلكا شكصى

بلن يؽقن لؽؿ بقـ الػقـة وإخرى لِـَُؼؾ  يىقم دون عامقىة، هىذا مشىروع جقىد حؼقؼىًة، بط قعىة 

الحىىا  يقػتضىىم فقىىف الؽ؟قىىرون، لؽىىـ ٓ بىىلس: ٕن يػتضىىحقا س هىىذه الؿرحؾىىة خقىىر مىىـ شن 

 كستؿر س فضقحتـا.

 ىىذا، كتعّؿىىد فقىىف شن ٓ كـطىىؼ  ؾؿىىة يىىقم دون عامقىىة، لىىقؽـ يقًمىىا س رىىفر شو س شيىى قع شو 

–(( 27 66 - ؾؿة غقر مػفقمىة @)) --وقلقا  عامقة، وإذا شردتؿ رعاًرا عؾك هقى العصر 

 ؾؿىىة غقىىر  @)) --هىىذا هىىقى العصىىر، لؽىىـ بط قعىىة الحىىا  يىىقؽقن ُخْؾًػىىا، ٕن شي عامقىىة، 

 عربقًّا فصقًحا. هل ش اًل مـ العامقة، فقـ غل شن كستعؿؾ رعاًرا ة،عامق–(( 32 66 -مػفقمة

 ففذا يتستػقدون مـف  ؟قًرا.

ولقؽـ مع  ؾ واحد مـؽؿ وروة ووؾؿ: ٕكف َوطًعا إذا َتَعّؿد َتْرك العامقة فنكىف يىقجد شمامىف 

عراوقؾ، يىقجد لسىاكف يريىد شن يـطىؼ بىالؿعـك فىال يجىد لىف يى قاًل إٓ بالعامقىة، وحقـ ىٍذ يجىد 

، شريد شن ُشَعّ ر عـ الؿعـك الػالين ًٓ ، الذي ٓ شعرفف إٓ بالعامقة شو بالػركسقة مى؟اًل،  قىػ إرؽا

شعرب عـف، فل ت ف ٕبحث عـ طريؼىٍة جديىدة مسىتحدثة لؾتع قىر عىـ هىذا الؿعـىك، ولؽىـ بُؾغىة 

 عربقة فصقحة.

 .عقبات متعلقة باللغة يف ذاتواإًذا هذا التغريب، هذه إمقر الؿتعؾؼة..  ؾ هذه 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   نبيــه:ت

 وال خيسج تدزيس اللغة العسبًة عن منوجني اثنني: ،عقبات متعلقة بتدزيس اللغةهـاك 

 الؿ ـل عؾك الؿتقن: وهق الؿقجقد س الؿدارس العتقؼة خصقً ا. املنوج التقلًدٍ -

 إ اديؿل الؿـتشر س الجامعات خصقً ا. واملنوج العصسٍ -

 لؽؾ واحد مـ هذيـ الـقعقـ شمقر حسـة، مـاوب، فضائؾ، وشوجف مـ شوجف الخؾؾ.

ؾ لؽؿ س فقائد ِحْػىظ الؿتىقن ودرايىتفا، يؿؽىـؽؿ فؿ؟اًل  س وضقة الؿتقن ٓ شريد شن ُشَفصِّ

س الصػحة السابعة والستقـ عىـ جقىؾ الؿتىقن، يؼىق ..  "العالاسحالّطـدمي"شن تراجعقا  الم 

مؾخص  المف  همٓا الققم الذيـ ُيَحّدثقكـا عـ التجديد، وعـ الـحىق الؽىاس والـحىق الشىاس 

اس وغقرها، همٓا كش قا بالؿتقن، وتربقا وتخرجقا بىالؿتقن، ثىؿ بعىد ذلىؽ شرادوا والـحق الق

شن ُيقسىىروا لطؾ ىىة العصىىر هىىذه الؾغىىة العربقىىة، فؽت ىىقا لفىىؿ هىىذه الؽتىىب العصىىرية بليىىؾقب 

، لؽـ ٓ يـ غل شن كستفقـ بالؿتقن مـ حقىث هىل، وٓ شن كسىتفقـ هبىذا الجقىؾ الىذي يالئؿفؿ

لحؼقؼىة هـالىؽ كؼىائص س هىذه الطريؼىة التدريسىقة، كؼىائص متعىددة: تربك بالؿتقن، لؽـ س ا

 التػصقؾ تجدوكف س الؽتاب 

مـفا عؾك الخصقص  الجؿقد: تجد الؿدريىقـ والطؾ ىة يجؿىدون عؾىك متىقن معقـىة ٓ 

 ُيجاوزوهنا إلك غقرها.

وود تؽقن هذه الؿتقن لقست هل إَْوَلك، بؾ يؽىقن بعضىفا َشْوَلىك، يعـىل بعىض الؿتىقن 

، مى؟اًل   ًٓ ا، لعؾؽىؿ "َلاقِسحاففعِد "إخرى َشْوَلك مـفا، مى؟اًل  شعطىقؽؿ م؟ىا ، مىتـ حسىـ جىدًّ

رحؿىف اهلل تعىالك،  "افلػقِس" ىاحب  "ان حادل "تعرفقكف، هذا متـ عؾك بحر ال سقط، َكَظؿف 

ىىؼ مـىىف  وجعؾىىف تؽؿؾىىة ٕلػقتىىف، فللػقتىىف فقفىىا الـحىىق، وس شواخرهىىا الصىىرا، خا ىىًة مىىا َتَعؾ 

 يؿاا.بإ

َلاقِِسح"ثىىؿ احتىىاج إلىىك ِذْ ىىر  ىىرا إفعىىا ، َفىىـََظؿ مـظقمىىًة خا ىىة، هىىل الؿشىىفقرة بىىى 

 ."اففعد 

هذه الالمقة  ؟قر مـ الـاس يظـ شهنا شو  ما ي تدئ بف طالب عؾؿ الصرا، فتجىد الطالىب 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   تنبيــه:

الؿسىىؽقـ درس أجرومقىىة س الـحىىق، وىىا   أن شكىىا اطؿلكـىىت عؾىىك الـحىىق، يىىلكتؼؾ إلىىك 

 ـتؼؾ إلك الصرا، ما ش غر متقن الصرا  الصرا، ي

 : بط قعة الحا  هل كحق مائة و ذا مـ إبقات."َلاقسحاففعد "

فنذا بف يؽتشػ  الًما ُيش ف روقة العؼىرب،  ىالم  ىعب: ٕن  "َلاقسحاففعد "فق دش ِحْػظ 

، هـىاك وقاعىد إلك َكْظؿ إفعا  التل َتِشّذ عىـ الؼاعىدة "ان حادل "َوَصد فقفا  "َلاقسحاففعد "

س الػعؾ الؿضارع  تؼق   )َفَعؾ، َيػَعُؾ، يػَعَؾ، يْػِعُؾ، َيْػِعَؾ( هـىاك وقاعىد س هىذا  ؾىف، لؽىـ 

 هـالؽ رذوذات.

َكَظىؿ هىذه إفعىا  الشىاذة، مشىؽؾتف  شكىف حىقـ َكَظؿفىا  ىار الىـ ْظؿ ثؼىقاًل  "ان حادلِ "فى 

 ض إفعا . عً ا، والؿشؽؾة الؽربى  شكف لؿ يستقعب، يعـل ذ ر بع

ًٓ شخرى، وَكَظؿ شرىقاا هىل التىل تضىاا  جاا بعده بحر الحضرمل الشارح، زاد عؾقف شفعا

 ."اَلخضُار"بايؿ  "َلاقسحاففعد "إلك 

َلاقِسح"فلضىاا شخىرى: وهىل التىل تضىاا إلىك  "الح ِ حنِ حَييِ حالشِـؼقطي"ثؿ جىاا 

 ."اَلمؿُار"بايؿ  "اففعد 

يؿؽـ شن تستفؾؽ فقفا رىفقًرا إن  "اَلخضُار"و، "اَلمؿُار"، و"َلاقسحاففعد "اجؿع 

  ـت ذا ذا رة َوّوادة، وثاو ة، ثؿ تحػظفا، وتتػّؾت بسفقلة.

 ؾ إفعىا  الشىاذة: ٕكىف تجىد س معىاجؿ  بعد ذلؽ  ؾف ٓ تؽقن مطؿ ـًا شكؽ ود حػظَت 

ححان تح"العربقة شلػاًظا شخرى راذًة لؿ يذ رها، ٓ  دكال"، وٓ "د حييحان تح"، وٓ "ادل   حل  ."ضل

ضىخؿ، وس الؿؼابىؾ  الػائىدة لقسىت   قىرة: ٕجىؾ ذلىؽ شكىا ٓ شكصىم بىى    قىرٌ  فنًذا جفدٌ 

س آبتداا، ولؽـ س مرحؾة تالقة يؿؽـؽ شن تؼرشها، وإن وجدت َمتـًا  ىرفقًّا  "َلاقسحاففعد "

 وخر يؿؽـف شن يػقدك فذلؽ شفضؾ وشحسـ.

ه الؿتىقن  الحشىق، ويىقا الغتقىب، إلك جاكب الجؿقد هـالؽ إرؽآت شخىرى س هىذ

وشيًضىىا س التىىدريس: تجىىد الؿدريىىقـ اعتىىادوا الطريؼىىة الؼديؿىىة: فقشىىتغؾقن  ؟قىىًرا بالصىىـاعة 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   نبيــه:ت

الؾػظقىىة، يؼقلىىقن  وىىا  الشىىارح، وىىا   ىىاحب الؿىىتـ  ىىذا، ووىىا  الشىىارح  ىىذا، وَعّؾىىؼ عؾقىىف 

  احب الحارقة س  ذا، وورره فالن، تخرج بعد َجفد جفقد..

س دروس.. لقست س العربقة، ولؽـ الؿشؽؾة عامة س جؿقع العؾىقم الشىرعقة، شذ ر م؟اًل 

ِؾمحالؿـِار "س دروس الؿـطؼ س ررح  ِدر"حعـىد رىقخـا "ال ُّ رحؿىف اهلل تعىالك،  ـىا  "الـلجل

ُكَضقِّع ووًتا ضخًؿا س م؟ؾ هذه الؿ احث، وهىل م احىث ٓ تػقىدك فقؿىا بعىد: ٕكىؽ مىـ جفىة 

ىّؾؿ–تعرففىا وهىل مقجىقدة س الؿىتـ الؿادة التل تحتىاج شن  الؿىادة س ذااىا لقسىت  -مىتـ السُّ

، لقس  عً ا، ولؽـ إذا شضػت لفا الحقارىل والتؼريىرات  ًٓ  ع ة، َفْفؿفا وإدرا فا لقس ُمحا

والـؼارات الؾػظقة فنهنا فعاًل تصى م  ىع ًة، وبعىض الؿ احىث ِزده بحً؟ىا يىزدد ُعسىًرا، بعىض 

 ف بحً؟ا زاد ُعسًرا و عقبة لأليػ الشديد.الؿ احث هل هؽذا: إذا ِزّدت

 إًذا هذه بعض اإلرؽآت الؿتعؾؼة بالؿتقن.

س الـحىق، وىا    "انِ حعؼقِ "شيًضا الػؼر س التؿ؟قؾ  تجد م؟اًل.. معىروا هىذا، س َرىْرح 

)وىىام زيىىد(، تريىىد جؿؾىىة ايىىؿقة )زيىىد وىىائؿ(، تريىىدها بىىالجؿع )وىىام الزيىىقد(، تريىىدها ل كىىاث 

 ت(.. وهؽذا.)وامت الفـدا

)وام، يؼقم، ُوْؿ، زيىد، هـىد( و ؾىف يىدور حىق  هىذه إلػىاظ الؿعروفىة، وشكىتؿ تعرفقهنىا 

 )َضَرب زيٌد عؿرًوا..( إلك وخره.

 هـاك فؼر س التؿ؟قؾ.

يػفؿفىا، ُيَطّ ؼفىا  "ألػقسحان حادلِ "يحػظ  -ما الذي يحدث لف -ولذلؽ تجد الشخص 

آية مـ الؼرون، وُوْؾ لف  َط ِّؼ هذه الؼاعىدة س آرىتغا  عؾك )وام زيد، وزيد وائؿ(، لؽـ إيتقف ب

شو  ذا، يؼق  لؽ  مىا شدري! ٓ يعىرا  قىػ ُيـَىزِّ  تؾىؽ الؼاعىدة عؾىك َكىصٍّ غقىر ذلىؽ الىذي 

 ُمّ؟ؾت لف بف الؼاعدة، وهق َكص )وام، يؼقم، وزيد، وهـا..( إلك وخره.

 إلك غقر ذلؽ..

 ٕمقر الؿديـة.وس ال الغة  شك ت الربقع ال ؼؾ، وبـك ا

ْلػاا َياُوقتٌة.  وس العروض  إِك ؿا الذ 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   تنبيــه:

 وغقرها..

 رقاهد محػقظة، إذا شردت تـزيؾفا ٓ تجد لذلؽ ي قاًل.

إًذا هذه إرؽآت الؿتىقن، بط قعىة الحىا  شكىتؿ ش ىحاب الجامعىة تؼقلىقن  جقىد جقىًدا، 

أليىىػ س الطريؼىىة أن الؿحاضىىر َكَسىىػ الؿتىىقن، فىىنًذا يىىقؿدح الطريؼىىة الجامعقىىة، ولؽىىـ ل

 الجامعقة إ اديؿقة شيًضا إرؽآت متعددة، إرؽآت  ؟قرة: ذ رُت بعضفا.

ؿ الؿـفجقة.  العـقان وؾت فقف  التدريس إ اديؿل، وَتَضخُّ

س التدريس إ اديؿل خا ة الجامعل  الؿشؽؾة لقست س  ؟ىرة الؿعؾقمىات، ولؽىـ س 

  ؟رة الؽالم عـ الؿـفجقة.

  -س العىالؿ اإليىالمل  ؾىفتخؾق مـىف جامعىٌة وهذا ٓ - ـدكا س جامعاتـابع ارة شخرى  ع

الـىىاس يتحىىدثقن عىىـ العربقىىة ش ؟ىىر مؿىىا يتعؾؿىىقن العربقىىة: ولىىذلؽ تجىىد  ،س الؾغىىة العربقىىة

تجىد الطالىب لىؿ يىدرس مىـ الـحىق إٓ  -تجد الطالب: هذا بالتجربة والؿشىاهدة–الشخص 

مىىـ الصىىرا إٓ ُكَتًػىىا، ولىىؿ يىىدرس مىىـ ال الغىىة إٓ ولىىؿ يىىدرس ، ومىىا ُيىىداكقفا "اآلجُواقِِس"

متـىىاثرة، ولؽـىىف يعىىرا تىىاريم الـحىىق، والػىىرو بىىقـ الؿدريىىة الؽقفقىىة، والؿدريىىة  رىىذراٍت 

 ال صرية.

ويعرا الخالفات التل ووعت حق  كظرية العامؾ التىل ابتىدعفا ابىـ َمَضىاا، ويعىرا شن 

تؼد يق قيف، ويـتؼىد الخؾقىؾ، ويـتؼىد الـحىاة ابـ َمَضاا ود تؽؾؿ س كظرية العامؾ، ويؿؽـف شن يـ

 شجؿعقـ، ٓ إرؽا  عـده س ذلؽ: ٕن عـده الؿـفجقة، الؽالم س الؿـفجقة.

ىا بالعربقىة، تجىده شيًضىىا س  ولىذلؽ هـىاك تضىخؿ س جاكىب الؿـفجقىة، ولىقس هىذا خا ًّ

ـىا يتحىدث ش ق  الػؼف، وهذا رشيتف بـػسل، ما شتحدث مـ فراغ، رشيت بـػسل طؾ ىة  ىاكقا مع

 ، والؿؼا د والؿصالم."الشدصبي"، وعـ "الؿاافؼد "عـ 

، الحد إدكك مىـ درايىة الؿـفجقىة الؿتؽامؾىة "ور د حالجايـي"لؽـ الحد إدكك مـ 

س عؾؿ ش ق  الػؼف مـ شولف مـ الؿ احث الؾػظقة إلك وخره م احث التعارض والغاجقم هذا 

ة، ولؽىىـ عـىىده تضىىخؿ س جاكىىب الؽىىالم لىىؿ يؿىىر عؾىىقفؿ َوىىط، لىىقس عـىىده معؾقمىىات  افقىى
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   نبيــه:ت

 الؿـفجل.

إلك جاكب شيًضا مشؽؾة شخرى، وهىل آكؼطىاع عىـ الؽتىب، خا ىًة الؽتىب الغاثقىة، س 

، يعـىل وىد يؽىقن بسى ب َمطالىب -يعـل هذا يقجد عـد الطؾ ة-الجامعة كجد  ؟قًرا مـ الـاس 

 مـ الطؾ ة، وود يؽقن بس ب شن إياتذة شكػسفؿ يػرضقن ذلؽ.

قة شن الطالب ٓ يدرس ُ تً ا تراثقة س مقضقع درايىتف، وإكؿىا يؽتػىل بؿىا يؿؾقىف عؾقىف وض

 إيتاذ، شو بالؿذ رات التل ُيَزّوده هبا س وخر السـة شو س شولفا.

ولذلؽ تجد الطالب يتخرج مـ الجامعة س تخصص معقـ، إذا وؾىت  تخصىص الـحىق، 

وإكؿىا درس مـفىا رىقً ا وؾىقاًل، لؽىـ ُعؿىدة وهق لؿ يدرس شغؾىب الؽتىب الـحقيىة الؿتداولىة، 

 ِعؾؿف عؾك مذ رات شياتذتف! وهذا إرؽا  مـفجل خطقر.

وشكا كادًرا ما شمدح الغرب بشلا، لؽـ إذا فعؾقا ما يستحؼ الؿىدح -س الجامعات الغربقة 

ًٓ س ذلىؽ س الجامعىات الغربقىة عـىدهؿ فؽىرة وىقائؿ الؽتىب: بؿعـىك عـىدك  -فال شجد إرؽا

عـدك دراية تدريفا خال  السـة، وعـدك وائؿة ُ ُتب شكت مطالىب بؼراااىا خىال   مذ رات،

، هؾ ورشاىا، هىؾ اّطؾعىت عؾقفىا .. -س هذه الؽتب–السـة، وس وخر السـة شكت مؿتحـ فقفا 

 إلك غقر ذلؽ.

 وبعض شياتذتـا  ان يعؿؾ هذا، لؽـ عؾك ي قؾ الـُّدرة.

يىالقب التىدريس: ومـفىا شيًضىا س الجامعىة وِّؾىة إًذا هـاك إرؽآت وعراوقؾ متعىددة س ش

الحػظ، إذا  ىان شهىؾ الؿتىقن ي ىالغقن س الحػىظ فلهىؾ التىدريس الجىامعل ي ىالغقن س عىدم 

آعتدا  بالحػظ، والحؼ ويٌط بقـ الـؼقضقـ، ٓ بد مـ حدٍّ شدكك مـ الحػىظ، هـالىؽ شرىقاا 

الرياضىقات حىقـ تدريىف هـىاك شرىقاا ٓ بد مـ ِحْػظفا، س  ؾ عؾؿ، حتىك س الرياضىقات: س 

 تحػظفا، ما يؿؽـ شن..، مع شن الرياضقات شبعد العؾقم عـ الحػظ.

فؽقػ بالعؾقم التل م ـاها عؾك الـؼؾ:  عؾؿ الحديث، وعؾقم الؼىرون، والعؾىقم العربقىة، 

 وغقر ذلؽ.

 إًذا هذه إرؽآت..
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   تنبيــه:

 ما شريد شن شطقؾ عؾقؽؿ..

، لؽىىـ إذا شح  تفىىا  ىىارت خػقػىىة، و ىىارت لذيىىذة والؿعىىروا شن الؾغىىة س ذااىىا ثؼقؾىىة

ا إلك شبعىد درجىات اإلمتىاع، لؽىـ حىقـ تؽىقن غقىر.. يعـىل حىقـ ٓ تللػفىا، شو ٓ  ومؿتعة جدًّ

تسلكس هبا ففل شر ف عـدك بالطاليؿ، وتؼىق   هىذا الؿحاضىر  ىدع رؤويىـا بؿىا ٓ كحتىاج 

 إلقف، لؽـ هذا ٓ يؿـعـل مـ اإل ؿا  مع ذلؽ..

بالؾغة  ٓ شوصد عؾقم العربقىة، لؽىـ الؾغىة، إلػىاظ، الغا قىب، مىـ شيىـ ويت مـ شيـ ويت 

 هبا 

 ُطُسق ثالثة:
مـ الؿعاجؿ: بعض الـىاس يظىـ شن الؿعجىؿ ُوِضىع لؾ حىث فقىف فؼىط، ٓ لؾؼىرااة: أوًلا: 

 وهذا خطٌل رائع، يحتاج مـّا إلك شن ُكزيؾف مـ شذهاكـا.

ـْ َشلِػفا إلك يائ
فا،  ىحقم شهنىا ُمعىّدٌة لؾ حىث فقفىا، تريىد معـىك  ؾؿىٍة بؾ الؿعاجؿ ُتؼَرش مِ

ُِِ "فتؽشىىػ عـفىىا، شو عىىـ معـاهىىا س  ِِداحالع ُِِو "، شو س "ل  ِِداحالع ، شو غقرهىىا مىىـ "ت

 الؿعاجؿ.

لؽـ هـالؽ معاجؿ يـ غل شن ُتؼَرش، وت دش بط قعة الحىا  بالتىدرج، بالؿعىاجؿ الصىغقرة  ىى 

الؼِداا ح"، وتـتؼؾ إلك ما بعدها  ىى "لصحدحكتد حالُاي حاختدرحا"، و ى "الؿصبدححالؿـقُ"

 ."الؿحقط

 ثؿ تؼرش..

مـ شلذ شكقاع الؼرااة  الؼىرااة  -يلوق  رقً ا ود ٓ تقافؼقن عؾقف، لؽـ ٓ إرؽا –مـ شلذ 

: ٕكىؽ تجىد "تِداحالعُِو "، و"ل داحالعُِ "س الؿعاجؿ، خا ة الؿعاجؿ الؿقيقعقة  ى 

لا مىـ الؽىالم س الػؼىف، رىلا مىـ الؽىالم س إدب، شمقًرا متـاثرة، غري ىة، تجىد  الًمىا.. رى

رلا مـ الشعر، رلا مـ الَعروض، يعـل  الم متـاثر، مػقىد، فقائىد لغقيىة، فقائىد حضىارية، 

ثؼافقة، بط قعة الحا  شكت ٓ تؼرؤه  ؿا تؼرش روايًة تسىغيم هبىا مىـ عـىاا العؿىؾ، وإكؿىا تؼىرؤه 

 ة هادفة ماتعة إلك شبعد الحدود.بشلٍا مـ الجفد وإعؿا  الذهـ، ولؽـفا وراا
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   نبيــه:ت

 إًذا الؿعاجؿ..

ًًا:   الشلا ال؟اين  إدب.ثان

 والناس يف األدب على صنفني:
: ٕن فقىف  ؟قىر مىـ الؿجىقن، -لَِؿ يا فىالن –ِ ـٌػ يؼق  لؽ  إدب  ؾف ٓ شعتـل بف  -

 .و ؟قر مـ الؽالم الؼ قم، و ؟قر مـ  ذا و ذا و ذا: فتجده ٓ يعتـل بإدب ش اًل 

وِ ـٌػ يجعؾ إدب هق غاية ُمـاه، لؽـ إدب عـده هق الروايات العصىرية فؼىط، مىا  -

 خرجت رواية إٓ اوتـاها وورشها.

وشكا ٓ إرؽا  عـدي س ورااة الروايات، لؽـ عؾك شن تؽقن هىل إيىاس، وإكؿىا تؽىقن 

ؾًة ُمَرّففًة، معقـًة عؾك َفْفؿ الؿجتؿع وَفْفؿ القاوع، شما شن ت ـل هبا لغتىؽ وشدبىؽ ففىذا غقىر  ُمَؽؿِّ

 مؼ ق  إطالًوا.

 إًذا الـاس بقـ هذيـ الطرفقـ.

  -ولؽـ دون إحراج  ؿىا يؼىا –كحـ كريد مـ طالب العؾقم الشرعقة.. لق يللتؽؿ أن 

ِِ ح" ىىؿ وىىرشتؿ مىىـ  تىىب إدب  ولـؽتػىىل بتؾىىؽ الؽتىىب إدبقىىة الؿشىىفقرة التىىل ذ رهىىا  ان

تقبسان ح"لى  "اف  حالؽدتب": "خؾدوا أنِيح"لى  "افادين"، "الجدمظ"لى  "البقداحوالتبقق "، " ت

  هىؾ "افصبفدين"لى  "افغدين": هذه الؽتب إيايقة هؾ ورشتؿقها  هؾ ورشتؿ "عؾيحالؼدلي

 ورشتؿ  ذا و ذا 

هؾ الؽتب التىل وامىت يىقو إدب عؾقفىا هىؾ ورشتؿقهىا يىا طؾ ىة العؾىقم الشىرعقة  شم 

 : غقر  حقم، حتك طؾ ة إدب ربؿا ٓ يؼراون هذه الؽتب.تر تؿ هذا لطؾ ة إدب  ٓ

 يؼق   إذا  ـت تريد.. - ؿا شحد مشايخـا يؼق  هذا إمر-فنًذا شوقلفا لؽؿ 

مىىـ تؽىىقيـ اْلَؿؾؽىىة الؾغقيىىة شن يعىىرا الطالىىب بعىىض عؾىىقم الؾغىىة العربقىىة،  ىىلن يعىىرا 

 الـحق، والصرا، س حده إدكك، شو حتك مع التػصقؾ فقف.

ذا ما شوصده، وإكؿا شوصد شن يقجد عـد الطالب َمؾؽة، شي هق ٌة رايخٌة س الىـ ْػس: لقس ه
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   تنبيــه:

بف مـ ش حاب الؾسان إو ، شوصد هبؿ شهىؾ العربقىة س عصىقر آحتجىاج، الىذيـ  ىاكقا  ُتَؼرِّ

هبؿ مىـ هىمٓا وشكىا شعؾىؿ  و ؾ اإليالم وُبعقد اإليالم إلك شن دخؾت الُعجؿة عؾك إُّمىة، ُتَؼىرِّ

ـًا شكف ٓ ي قؾ إلك شن يص م القاحىد مـىا س هىذا الزمىان م؟ىؾ هىمٓا إولىقـ، هىذا رىلٌا ٓ يؼق

شن كػفىىؿ  -عؾىىك إوىىؾ–يؿؽىىـ، لؽىىـ عؾقـىىا شن كحىىاو  شن كؼىىغب مىىـفؿ مىىا شمؽىىـ: لـسىىتطقع 

  المفؿ إن خاكتـا الؼدرة عؾك التحدث بؿ؟ؾ حدي؟فؿ، شو الؽتابة بؿ؟ؾ ما  اكقا يؽت قن بف.

ـاس يسل ، يؼق   شكت م؟اًل تتحىدث عىـ تؽىقيـ اْلَؿؾؽىة الؾغقيىة، حتىك ولذلؽ بعض ال

هذا الؿصطؾم )تؽقيـ، مَِؾؽة( هذه لقست مصطؾحات وديؿة، لقست مىـ  ىالم شهىؾ الؾسىان 

إو ، وشكا ٓ شرىؽ س ذلىؽ، وشكىا ٓ شدعىق شحىًدا القىقم شن يؽىقن س م؟ىؾ شهىؾ يىقو عؽىاظ 

حٍد الققم شن يؾغل العامقة التل اكتشىرت فقؿىا بقــىا، وشن وديًؿا س حدي؟ف و تابتف، ٓ شطؾب مـ ش

يؾغل هذه الؿصىطؾحات وإلػىاظ والغا قىب التىل ِ ىْركا كسىتعؿؾفا، هىذا لىقس مطؾقًبىا وٓ 

 مؼصقًدا، وٓ ي قؾ إلقف ش اًل.

شن يضى ط عؾىقم الؾغىة  -مـ طالب العؾقم الشىرعقة خصقً ىا–وإكؿا شطؾب مـ الطالب 

ستطقع الق ق  إلك الػفؿ، شن يـتؼىؾ مىـ درجىة الىذي يتعامىؾ مىع تؾىؽ وزادها إدبقة حتك ي

الـصقص مـ خال  مجؿقعٍة مـ القيائط إلك الذي يؿؽـف شن يػفؿ الـصقص م اررًة دوكؿىا 

 وايطة.

شو شي  تاٍب مـ ُ تب الغاث الؼديؿ، هىؾ لىديؽ  ملسو هيلع هللا ىلصإذا فتحت  تاب اهلل شو ُيـّة ريقلف 

ْػس التل تمهؾؽ إلدراك هذا إمر، لَػْفؿ هذه الـصىقص، لَػْفىؿ اْلَؿؾؽة، الفق ة الرايخة س الـ  

 دوائؼفا، شم لقست لؽ هذه اْلَؿؾؽة 

 إًذا يفؿـل شن شورش لؽؿ هـا تعريًػا ذ رتف لْؾَؿؾؽة الؾغقية عؿقًما.

 فلوق   اْلَؿؾؽة الؾغقية َيجّقٌة رايخٌة س الـ ْػس.

ػس، لقسىىت مجؿقعىىًة مىىـ الؿعؾقمىىات، َتَلّمىىؾ معىىل  هىىل َيىىِجّقة )هق ىىة(، رايىىخة س الىىـ

شعرا شكاًيا  ؟قريـ يحػظقن س عؾؿ الـحىق والصىرا وال الغىة متقًكىا مطّقلىًة، يحػظىقن ُ تً ىا 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   نبيــه:ت

 يؿتؾ قن بؿعؾقمات  ؟قرٍة، ولؽـ لقست لديفؿ هذه السجقة.

 هره السجًة ُتَنّلنوه من أمىٍز ثالثة:
ـ  اح فا مـ وقة الػفؿ لدوائؼ الؽالم أوهلا:   العربل الػصقم: هذا الر ـ إو .ُتَؿؽِّ

ـ  اح فا شيًضا مـ ُحْسـ التع قر عـ الؿعىاين الؿختؾػىة بؾسىاٍن عربىل السكن الجانٌ:  ُتَؿؽِّ

 يالٍؿ مـ شوضار الُعجؿة ومػايد الؾحـ.

 مع الؼدرة عؾك الجؿع والتػريؼ والتصحقم واإلعال  وكحق ذلؽ.ثالًجا: 

 دون إطالة.هذا التعريػ شود شن شررحف بؿا يتقسر وب

ـ  اح فا مـ وقة الػفؿ، لؿ َشُوؾ  مـ الػفؿ: إذ لىقس  ىؾ َفْفىٍؿ مطؾقًبىا، السكن األول:  ُتَؿؽِّ

وإكؿا الؿطؾقب َفْفٌؿ وقي رايٌم، يتعدى الػفؿ السطحل الذي يؿؽـ شن تجىده مىـ شي عربىل 

ا وروكقًّا شو  ـة، شي عربل إذا ورش كصًّ ا مـ كصقص الؽتاب شو السُّ ىا فنكىف يػفىؿ إذا ورش َكصًّ ىا ك قيًّ َكصًّ

َلحيباَل حأمدكمحيفحالؿِد حالِدا مح»الؿطؾقب مـف مـ هذا الـ ص،  الـ ص الذي ذ رُت لؽؿ وكًػا 

يـفىك عىـ  ملسو هيلع هللا ىلصهذا  ؾ واحىد يػفىؿ، الؿؼصىقد شن ريىق  اهلل  «الال حَلحيجُ  ح محيغت  حفقه

 ال ق  س الؿاا الدائؿ، يـفك آغتسا  فقف.

 لؽـ لقس هذا الؿؼصقد.

الؿؼصقد  وقة الػفؿ، رلا يتجاوز الػفؿ السىطحل، يتجىاوز الؼشىرة إولىك مىـ الػفىؿ 

 إلك ُلّب الػفؿ.

ثؿ هذا لقس س شي  الٍم، وإكؿا وؾت  وىقة الػفىؿ لىدوائؼ الؽىالم العربىل الػصىقم، شكىا ٓ 

ج شطؾب مـؽؿ شن َتْؼقى شففامؽؿ س هذه الؾغة الؿـتشرة عؾك الش ؽة العـؽ قتقىة، هىذه ٓ تحتىا

إلك وقة َفْفؿ، بؾ ربؿا ٓ تحتاج حتىك إلىك َفْفىؿ: ٕهنىا  ىالم س  ىالم، وشغؾ فىا َهىْدٌر لألعؿىار 

 وتضققع لألووات.

شطؾب مـؽؿ إعؿا  هذه اْلَؿؾؽة س دوائؼ الؽالم العربىل، وعؾىك رشيىفؿ بط قعىة الحىا   

ك اهلل عؾقىف شفصم الؽالم: وهق  تاب اهلل عز وجؾ، ثىؿ الؽىالم الـ ىقي:  ىالم ريىق  اهلل  ىؾ

وعؾك ولف ويؾؿ، ثؿ  الم إئؿة إولقـ: وهذا مـ اإلرؽآت التل يعىاين مـفىا الطؾ ىة القىقم 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   تنبيــه:

ـْ إذا ورش الػؼف ورش س  تاب -طؾ ة العؾقم الشرعقة– ، شو مىـ "الشِدفعي"لىى  "افم"، َوّؾ مـفؿ َم

الُؿْسىىـََدة العؼقىىدة   تىىِب ، س ، شو شن يؼىىرش س العؼقىىدة"الشِِدفعي"لىىى  "الُسِِدلس"وىىرش   إ ىىق 

 إولك.

إما شن يؼرش س الؿتقن ورروحفا عؾك طريؼة الؿتلخريـ، وإما شن يؼرش  :غالب الـاس الققم

س  تىىب الؿعا ىىريـ والؿىىذ رات الجامعقىىة التىىل ُتىىَقّزع عؾىىك الطؾ ىىة: وس  ىىؾ هىىذا خقىىر، ٓ 

 إرؽا  س ذلؽ.

ؿتػرعة عـف فنكف ُيَضىقِّع كػسىف، لؽـ الذي يـؼطع عـ اْلَؿعقـ إ ؾل ويـشغؾ بالسقاول ال

 ُيَضقِّع ُجفده، ُيَضقِّع إدرا ف وَفْفؿف، وٓ يستطقع شن يسقر ُوُدًما س طريؼ َتَعّؾؿ العؾؿ الشرعل.

لذلؽ دائًؿا كـصىم الـىاس بىالرجقع إلىك  تىب الىغاث إ ىؾقة الؼديؿىة، الؼىرن ال؟ىاين، 

 الؼرن ال؟الث، وما شر ف ذلؽ.

 دون هذه الؾغة لؽـ ما الس قؾ إلك ذلؽ 

م؟اًل  الم الشافعل لقس متاًحا لؽؾ شحد، هذا  الم فقف  ىعقبة، ولقسىت الصىعقبة فؼىط 

 مـ جفة إلػاظ، يؿؽـ شن تضع إلك جاك ؽ معجًؿا لتـظر س إلػاظ التل يستعؿؾفا.

الؿشىىؽؾة لقسىىت س إلػىىاظ، الؿشىىؽؾة س التعىىابقر، س طريؼىىة تر قىىب الؽىىالم، وتـسىىقؼف 

 يؿؽـىؽ شن تىدرك ذلىؽ إٓ مىـ خىال  مؿاريىٍة طقيؾىة، تعطقىؽ َمَؾؽىة رايىخًة س وترتق ف، ٓ

ا.  وؾ ؽ تمهؾؽ لَػْفؿ هذا الؽالم الغاثل، العؿقؼ جدًّ

الؽالم العربل لدوائؼ الؽالم العربل الػصقم، بط قعة الحا  إذا  ىان الؽىالم غقىر فصىقم 

 ٓ ُتْتعب كػسؽ س َفْفؿف وٓ س وقة َفْفؿف.

-وهذا شيًضا كػتؼر إلقف، يػتؼر إلقف طالب العؾقم الشرعقة الققم–الذي كريده  نٌالصٌء الجا

   ُحْسـ التع قر عـ الؿعاين الؿختؾػة.

ُحْسـ التع قر  التع قر مقجقٌد الققم، بؾ التع قر مقجىقٌد القىقم بؽ؟ىرٍة ٓ يضىاهقفا رىلٌا س 

س التع قىر، س  -إن  ىم التع قىر–ة إزمـة السابؼة، س إزمـة السابؼة  ان هـالؽ كقع ُكخ اويى
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   نبيــه:ت

 الؽالم، س الحديث س شمقر الديـ شو س غقرها مـ إمقر.

أن  ؾ الـاس يتؽؾؿقن س  ؾ رىلٍا، فىالتع قر مقجىقد بؽ؟ىرة، لؽىـ ُحْسىـ التع قىر شيىـ 

 هق 

 وؾقؾ مـ وؾقؾ مـ وؾقؾ.

 ثؿ ُحْسـ التع قر لقس عـ معـك واحد، لؽـ عـ الؿعاين الؿختؾػة.

ـْ يستطقع شن مـ ا يتحىدث س إمىقر الػؽريىة والػؾسىػقة:  -وهذا مشاهد بؽ؟رة–لـاس َم

ٕن وراااتف  ؾفا س ُ تب الِػْؽر والػؾسػة: َفَؾىف شيىؾقب فؽىري، شيىؾقب فؾسىػل، يسىتطقع شن 

ُيَع ِّر عـ هذه الؿعاين، ويستعؿؾ  ؟قًرا مـ الؿصطؾحات الؿغّربىة والؿعّرفىة وغقىر ذلىؽ، هىذا 

 ا  فقف.جؿقؾ، ٓ إرؽ

لؽـ شريدك شن ُتَحّدثـل س رىلٍا مىـ دوىائؼ الػؼىف شو إ ىق  شو العؾىقم الشىرعقة، شو شن 

ُتَع ِّر لل عـ رلٍا مىـ شمىقر إدب والؿعىاين الشىاعرية، شو غقىر ذلىؽ، غقىر مىا َشلَِػىف س مجىا  

 الػؽر والػؾسػة: يتجده ود َتَ ّؾد واحتار، ولؿ يجد إلك جقاب يمالؽ ي قاًل.

 بد مـ شن تؽقن عـدك الؼدرة شن تتحدث س الؿعىاين  ؾفىا متىك مىا رى ت، ٓ شكىت فنًذا ٓ

 تتحدث س رلٍا دون وخر..

وبط قعة الحا  شن يؽقن الؽالم بؾساٍن عربل يالٍؿ مـ شوضار الُعجؿىة ومػايىد الؾحىـ، 

ًٓ ُيؾَحىؼ باْلُؿحىآت الؿعروفىة عـىد العىرب،  د حالغِا حوالعـؼِ"وهذا  لكـل شطؾب الققم ُمحىا

ّ حالايف ، ي ؼك بلن يضاا إلقفا رابع هق الؽالم دون َلْحـ، التع قر دون إخالٍ  بالؼقاعىد "والخ 

بالؼقاعىىد إولىىك لؾـحىىق  -وقاعىىد أجرومقىىة، مىىا شتحىىدث عىىـ الؼقاعىىد التػصىىقؾقة-إولىىك 

 والصرا فضاًل عـ ال الغة وغقرها.

لتػريىؼ والتصىحقم واإلعىال    كريد مـ هذه اْلَؿؾؽىة شن تمهؾىؽ إلىك الجؿىع واثه ثالًجا

و بىىقـ الؿختؾػىىات، شن ُتصىىحم مىىـ  وغقىىر ذلىىؽ: بؿعـىىك شن تجؿىىع بىىقـ الؿتؿىىاثالت، شن ُتَػىىرِّ

 الؽالم ما هق  حقٌم، شن تحؽؿ بخطل ما هق خطل، يقاٌا ش ان لػظًة شو تر قً ا شو غقر ذلؽ.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   تنبيــه:

ٕخطىاا هذه الؼدرة لقسىت ٕي شحىد، و ؟قىٌر مىـ الـىاس القىقم يـؼىؾ مىا يقجىد س  تىب ا

شو غقىر ذلىؽ مىـ  "العدكدين"لى  "افخطد حالشد عس"، شو  تاب " ت  حوَلحَتؼت "الشائعة،  ؽتاب 

 الؽتب، هل  تب جقدة ومػقدة، ولؽـفا ٓ تخؾق مـ اجتفاٍد رخصل لؿملػقفا.

ففذا آجتفاد الشخصل لقس  قاًبا مائة بالؿائىة، حتىك مىا يلتقىف مىـ الؿجىامع الؾغقيىة، 

آجتفاد جؿاعقًّا، مع ذلؽ لقس ما يذ روكف  قاًبا  ؾىف، يىالًِؿا مىـ الغؾىط،  حتك ما يؽقن فقف

ـْ َيُرّد  ـْ يلخذ وَم  بؾ فقفا شمقر اجتفادية تحتؿؾ إخذ والرد، لؽـ َم

الذي عـده هذه اْلَؿؾؽة، الذي َ ىّقن مىـ خىال  زاده العؾؿىل والؾغىقي وغقىر ذلىؽ ُوىدرة 

س هذا إمر، فلجىازت هىذا الغ قىب، وٓ شرى شن عؾك شن يؼق   )الؿجامع الؾغقية تساهؾت 

 هذا الغ قب مؿا يـ غل إجازتف( شو عؾك العؽس مـ ذلؽ.

 هذا ُمجَؿؾ ما كريده مـ هذه اْلَؿؾؽة الؾغقية.

ا س باب تؽقيـ اْلَؿؾؽىة الؾغقيىة  معرفىة العؼ ىات التىل تؼىػ شمىام  مـ إمقر الؿفؿة جدًّ

 تدوز على حمىزين اثنني:ا س هذا الؽتاب تؽقيـفا، العؼ ات  ؟قرة، شكا جعؾتف

   ُمرت ط بالؾغة كػسفا.احملىز األول

   ُمرت ط س ويائؾ وشيالقب تدريس هذه الؾغة.واحملىز الجانٌ

 إًذا احملىز األول: اللغة نفسوا.
هـالىىىؽ إرىىىؽآت مرت طىىىة بالؾغىىىة العربقىىىة تجعىىىؾ تؽىىىقيـ اْلَؿؾؽىىىة  ىىىعً ا، مىىىا هىىىذه 

 اإلرؽآت 

   الُ عد عـ الؾسان إو  بس ب تلثقر العؾقم العؼؾقة.لاإلشلال األو

شكىىتؿ تعرفىىقن جقىىًدا شكىىف س زمىىـ معىىقـ مىىـ تىىاريم إُّمىىة دخؾىىت عؾىىقم الققكىىان، وعؾىىقم 

الػرس، والفـد، وغقرها، وثؼىافتفؿ ووداهبىؿ دخؾىت إلىك إُمىة، وهىذا س ذاتىف لىقس عقً ىا وٓ 

 إرؽا  فقف.

تىىلثرت وتغقىىرت، وحصىىؾت التغققىىرات مىىـ شوجىىٍف  الؿشىىؽؾة  شن الؾغىىة العربقىىة إولىىك
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   نبيــه:ت

متعددة: م؟اًل  مـ جفة إدب كػسىف  كجىد شن العىرب  ىاروا يسىتعؿؾقن س ُ تى فؿ مجؿقعىة 

مـ الِحَؽؿ الؿلخقذة عىـ الػىرس، الؿىلخقذة عىـ الققكىان، عىـ فىالن وعىالن، بىد  مىا  ىاكقا 

 يلخذوكف فؼط مـ شرعار العرب الجاهؾققـ والؿخضرمقـ.

َتَؽّؾىؿ العؾؿىاا فقىف  ؟قىًرا مىـ جفىة  " دااِسحنِ حجعػُِ"س َكْؼد الشعر،  تىاب  وجدكا حتك

الصـاعة الؿـطؼقة فقف، والتل تجعؾ مـف  تاًبا متلثًرا س َكْؼد إدب العربل بطريؼة الققكان، حتىك 

، وتىلثر فقفىا بػاليىػة الققكىان، س شمىقٍر هىل مىـ "أرسِطا"ايتخرجقا شمقًرا  ؟قرة َتلثر فقفا بى 

 قؿ الـؼد إدبل. ؿ

 الدرس الؾغقي، الدرس إدبل:  ؾ هذه تلثرت هبذه الؿمثرات الخارجقة.

يىذ ر  "َصِااحالؿـطقحوالؽالمحع حعؾؿِيحالؿـطِقحوالؽِالم"  "ال قاصي"تعرفقن  تاب 

رحؿىىف اهلل تعىىالك، وَكَؼىىؾ مـىىف  ؟قىىًرا، ولؽىىـ هـالىىؽ  "انِِ حتقؿقِِس"فقىىف تىىلثقر الؿـطىىؼ، وتىىلثر بىىى 

ًٓ عىـ الػىرو بىقـ الـحىق إضافات مـ بقـف ا م؟اًل  تلثقر الؿـطؼ س عؾؿ الـحق، وذ رت هـىا م؟ىا

 عـد يق قيف، والـحق عـد الؿتلخريـ..

م؟اًل يق قيف يؼق   )فالَؽؾِؿ  ايؿ، وفعىؾ، وحىرا، جىاا لؿعـىك لىقس بايىؿ وٓ فِْعىؾ(، 

تعريىػ تلمؾ )فآيىؿ  رجىٌؾ، وفىرٌس، وحىائٌط، والػعىؾ ..( إلىك وخىره، تلمىؾ، لىؿ يتؽؾىػ 

 آيؿ تعريًػا مـطؼقًّا، وإكؿا َعّرفف بالؿ؟ا  وا   )فآيؿ  رجؾ، وفرس، وحائط(.

 لؽـ عـدكا كحـ  الـحق الذي كدريف بعد شن دخؾ الؿـطؼ إلك عؾؿ الـحق، ماذا فقف 

 آيؿ  ما د  عؾك َحَدٍث ولؿ يؼغن بزمان.

 والػعؾ  ما د  عؾك َحَدٍث واوغن بالزمان.

 بايؿ وٓ بِػْعؾ.والحرا  ما لقس 

شرجق شكـل حقـ شوق  هذا ٓ ُشَحّدثؽؿ بشلٍا مـ و قؾ الصقـقة شو القاباكقة، وإكؿا هىق رىلا 

 "اؼداِسحاآلجُواقِس"معروا لىديؽؿ فقؿىا شحسىب، ٕن هىذه الؿػىروض شهنىا مؿىا ُيىدرس س 

 وشر اهفا، لقس حتك مـ درجة الؿتقن الؿتؼدمة س عؾؿ الـحق.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   تنبيــه:

بىقـ كحىق الؼىديؿ، وكحىٍق متىلخر،  ىؾ رىلا، س الصىرا، س  الشاهد عـدي  هذا التطىقر

 ال الغة، س العؾقم  ؾفا.

فنًذا هذا إمر إو ، وهق هذا التسرب الذي ووع إلك جاكب شثر العؾىقم العؼؾقىة هـالىؽ 

التطقر التاريخل لفذه الؾغة، الؾغة تتطقر، هؾ الؾغة س هذا ُتخالػ الؾغىات إخىرى، وتؿتىاز 

 عـفا بشلٍا 

: الؾغىات  ؾفىا تتطىقر، والؾغىة العربقىة ٓ ُتخىالػ س ذلىؽ، لؽىـ لؾعربقىة مقىزة لقسىت ٓ

 لغقرها مـ الؾغات، وهل شهنا لغة الؼرون.

ولذلؽ فالؾغة العربقة تؿتد عؾك خؿسة عشرة ورًكىا شو ش ؟ىر، إذا اعتربكىا شكىف و ىؾ اإليىالم 

ـؼىق  عىـ العىرب هىق س مىا ، يعـل إدب الؿ"الجدمظ"بـحق تؼريً ا ورن وكصػ فقؿا يذ ره 

و ؾ اإليالم بـحق وىرن وكصىػ تؼريً ىا، يعـىل خؿسىة عشىر ورًكىا، شو يىتة عشىر ورًكىا، س هىذه 

الؼرون  ؾفا تطىقرت الؾغىة العربقىة، ولؽىـ مىع ذلىؽ حافظىت عؾىك ش ىق  تر ق فىا، ش ىق  

 الغ قب ما تزا   ؿا هل.

رون مى؟اًل، لىـ تػفىؿ مـفىا رىقً ا تسىعة شو عشىرة وى -لِـَُؼىؾ –لؽـ اورش م؟اًل فركسقة ما و ؾ 

 مطؾًؼا: الغا قب  ؾفا تغقرت، بخالا العربقة.

إًذا  حقٌم شن العربقة تعرا تطقًرا تاريخقًّا، ولؽـ شيًضا مىـ الصىحقم شهنىا تحىافظ عؾىك 

ش ىىقٍ ، وثقابىىت س مـفجفىىا العىىام، س شيىىالق فا، س ترا ق فىىا مؿىىا يجعؾفىىا ثابتىىة شمىىام شعا ىىقر 

 .التغريب والتحريػ

هـالىؽ  - ؿىا ٓ يخػىك عؾىقؽؿ-فنًذا التطىقر التىاريخل ٓ شطقىؾ بىِذْ ر تػصىقالتف، لؽىـ 

مىـ شلػاظ  ان الؿتؼدمقن يستعؿؾقهنا، ولؿ كعد كػفؿفا، والعؽس بىالعؽس،  ؿىا ذ ىرت هـىا 

ـٍ  ىقُر(   لػظىة  زمى تىاجقن إلىك َفْفىىؿ ح ىار  ؟قىىر مىـ الؿعا ىريـ يسىىتعؿؾقهنا، وٓ ي)شغىىذ  الس 

 ك الؽشػ عـ معـاها س معجؿ مـ الؿعاجؿ.معـاها، شو إل

ْقر إَِذا َجد  فِقف وَشْيرع. "الجدمظ"لؽـ   س بعض ُ ت ف يـؼؾ َرْرحفا، يؼق   يؼا   .. الس 

ففذا التطقر الدٓلل س إلػاظ يؼابؾف شيًضا تطقٌر س الغا قىب، هـالىؽ ترا قىب شعجؿقىة 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   نبيــه:ت

ايىىقبل س  ؟قىىر مىىـ إحقىىان شوىىرش  )جىىاري َغَزْتـىىا إلىىك عصىىركا هىىذا: يعـىىل مىى؟اًل شكىىا شمىىام ح

التحؿقؾ(، فلوق   شكا ٓ شعرا جاًرا لل ايؿف التحؿقىؾ، مىا معـىك )جىاري التحؿقىؾ( هىذا ٓ 

 معـك لف عـدي.

لىىق  ىىان إمىىر لىىل لؼؾىىت.. لىىق فرضىىـا شن جىىاري  ىىحقحة، كؼىىق   التحؿقىىؾ جىىاٍر: هىىذا 

 الغتقب الط قعل، كليت بالؿ تدش وبعده خرب.

جىىاري(  الط قعىىل تؼىىق   )جىىاٍر( ولىىقس )جىىاري(: ٕن )جىىاٍر( خىىرب مرفىىقع ثىىؿ ش ىىاًل )

، ايُت؟ؼؾت الضؿة فىقو  وعالمة رفعف الضؿة الؿؼدرة عؾك القاا الؿحذوفة، ٕهنا ش ؾفا جاِريٌّ

 القاا فُحذفت فصارت القاا يا ـة، والتؼت بسؽقن التـقيـ، الؼاعدة العامة  

حَاِِِِِ ُِ ِِِِِ
حاِلَتَؼَقِِِِِدحاِك   َدا 

ِِِِِدكـ  حدحَسَِِِِِبِقحإ ِاحَس

ح 
ح حاِسَِِِِِِِتَحقل ِِِِِِِِ حَلِقـ ِِِِِِِدحَفَحاِلَفِِِِِِِهت حَوإ ِاحَيؽت

ح  
 هذا الؾقـ كحذفف  ار )جاٍر(، )التحؿقؾ جاٍر(، واكتفك..

)جاري التحؿقؾ(، )مؿـقع التدخقـ(! هذه ترا قب يؿؽـ شن ُشَوّجففىا مىـ كاحقىة الؾغىة، 

الـحىقي مىـ  خرب مؼىدم، م تىدش مىمخر.. إلىك وخىره، تقجقففىا مؿؽىـ، لؽىـ ٓ يؿـىع التقجقىف

 وقلـا  إن الغ قب..

ـة َفْفًؿىا  ىحقًحا فعؾقىؽ بُؽتىب إدب الؼىديؿ، هىذه الؽتىب التىل  شن تػفؿ الؽتاب والسُّ

، فىالن، عىالن، هىذه "افصِبفدين"، "الجدمظ"، "التامقد "، "ان ح تقبس"شذ رها لؽ،  تب 

ؿػضؾقات، هىذه الؽتب َشِضػ إلقفا الشعر الجاهؾل، الؿعؾؼات، إ ؿعقات، القحشقات، ال

الؼصائد التل عؾقفا وام إدب، وهبا وامت الؾغة العربقة، َشِضػ إلك ذلىؽ مىا رى ت مىـ  تىب 

 إدب التل ٓ تؽاد ُتحصك.

 فنًذا آيتدٓ  عؾك هذا يطق  بل.

 ولؽـ خذوها مـفا ُمَسّؾؿة، وثِؼقا بل س هذا إمر.

 إلك جاكب إدب وؾـا  الؿعاجؿ، إدب..

ن اْلَؿؾؽىة الؾغقيىة، تعطقىؽ زاًدا يلوق  لؽؿ رق ً  ا عجقً ا  الـصىقص الديـقىة إولىك ُتَؽىقِّ

ـْ لىؿ يؼىرش وىرااة  ُلغقيًّا، وهل س هذا شفضؾ مىـ الؿعىاجؿ: ولىذلؽ كعىرا مىـ الؿعا ىريـ َمى
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   تنبيــه:

 لغقية  ؟قرة، لؽـف شو ؾ عؾك الحديث الـ قي  ؟قًرا، فصارت لغتف فصقحة إلك حدٍّ بعقد.

 لديـقة إولك..م؟ا  عؾك هذا  الـصقص ا

ا حدي؟قًّا شو كصقً ا حدي؟قة لتـظروا الػرو بقـ  المفؿ و المـا   شكا يلورش لؽؿ َكصًّ

ٓ  َشْن "الصِحق "م؟اًل  وق  عؿر رضل اهلل عـف وشرضىاه، والحىديث س   َمىا ُهىَق إِ
ِ
  )َفىَقاهلل

(.َرَشْيُت َشْن َوْد َرَرَح اهلَل َ ْدَر َشبِل َبْؽٍر لِْؾِؼَتاِ  فَ   َعَرْفُت َشك ُف اْلَحؼُّ

 وؾ لل  هؾ تعرا س هذه الجؿؾة التل ورشت لؽ  ؾؿة واحدة ٓ تعرا معـاها 

ٓ  َشْن َرَشْيُت َشْن َوْد َرَرَح اهلَل َ ْدَر َشبِل َبْؽٍر لِْؾِؼَتاِ  َفَعَرْفُت َشك ُف اْلَحؼُّ   َما ُهَق إِ
ِ
( الؽىالم )َفَقاهلل

ظ، لؽـ الغا قب، هذا الغ قب هىؾ يسىتطقع شهىؾ العصىر شن يىلتقا  ؾف مػفقم مـ جفة إلػا

بؿ؟ؾ هذا الغ قب إٓ عؾك ي قؾ التؼؾقد، يعـل شن ُتَؼّؾده فتىليت بؿ؟ؾىف، هىذا وارد، لؽىـ شن تىليت 

ا.  بؿ؟ؾ هذا الغ قب  عب جدًّ

! إِن  َشَبا َبْؽٍر َرُج 
ِ
ٌؾ َشِيقٌػ َوإِك ىُف َمَتىك مىا اكظر إلك وقلف عائشة رضل اهلل عـفا  )َيا َرُيقَ  اهلل

َٓ ُيْسِؿْع الـ اَس( بايت؟ـاا )شيقػ( ربؿا ود ٓ تػفؿفا، لؽـ الؽالم  ؾف يفؾ.  َيُؼْؿ َمَؼاَمَؽ 

 إلك وخره.

ـْ ٓ يعؾؿ، فىنن  وق  عؿر بـ العزيز عـ العؾؿاا  )ولقػشقا العؾؿ، ولقجؾسقا حتك يعؾؿ َم

 العؾؿ ٓ يفؾؽ حتك يؽقن يًرا(. 

 ذلؽ. إلك غقر

ـة الـ قية، أثار عـ السؾػ، عىـ  -ط ًعا–هذه الـصقص الديـقة  الؼرون عؾك رشيفا، السُّ

ا. ا جدًّ ن لؽ زاًدا لغقيًّا مفؿًّ  الصحابة، عـ التابعقـ، عـ إئؿة فقؿا بعد، هذه الـصقص ُتَؽقِّ

 وذ رت بعض الؽتب التل ُيستػاد مـفا س هذا السقاو.

ربىة التط قؼقىة، هىذا ٓ شطقىؾ بىف، ثؿ إلك جاكب الزاد العؾؿىل و الىزاد الؾغىقي، هـالىؽ الدُّ

ا مـ شيرار الؽتاب لؽل ترجعقا إلك الؽتىاب فتؽتشىػقا بلكػسىؽؿ هىذه الدربىة  لعؾل شتر ف يرًّ

 التط قؼقة  قػ تؽقن.

جعؾتفا عؾك كؿاذج، ذ رت التع قر الشػقي، طريؼة التدرب عؾك الؽالم بصقت مرتػىع، 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   نبيــه:ت

ًٓ وَتَعؾُّؿ محسـات الخطا ًٓ –بة، طريؼة التع قر الؽتابل بالتؼؾقد شو ، ثىؿ مرت ىة -مرت ة التؼؾقد شو

 آجتفاد ثاكًقا.

 مرت ة التؼؾقد بتؼؾقد شديب معقـ.

ثىىؿ مرت ىىة آجتفىىاد  بَحىىّؾ الـصىىقص الؼروكقىىة، بحىىؾ الـصىىقص الـ قيىىة، بحىىؾ إبقىىات 

 الشعرية، إلك غقر ذلؽ.

 ة.ثؿ َمّ؟ؾت س إخقر بعض الؿؾؽات الؾغقي

إًذا بط قعة الحا  ما ذ رتف س هذه الؿحاضرة ٓ يعدو شن يؽقن تشقيًؼا، وَح؟ًّىا مـىل لطؾ ىة 

العؾقم الشرعقة لؽل يؾتحؼقا بَرْ ب مح ل العربقىة، وشكىا يىملؿـل  ؟قىًرا شكـىل شكظىر إلىك بعىض 

 الذيـ ُيشار إلقفؿ بالَ ـان عؾىك شهنىؿ دعىاة وعؾؿىاا، ثىؿ هىؿ يتعؿىدون -رققخ العؾؿ–الشققخ 

 ، وإكؿا يؽت قن بالعامقة!-ٓ شوق  س ُخط فؿ: ففذا َشْمٌر ود وؾ ـاه مـذ زمان–العامقة 

والؽتابة هل الؿرحؾة إخقرة التل ما بؼل بعدها لؾعربقة الػصحك رلا: ٕكؽ إذا رشيت 

تاريم العربقة يتجد شن العامقة  خطاب رػقي مـ حقث هل خطاب رػقي  اكىت مقجىقدة 

تغزو العامقة لغة الؽتابة فتص م الؽتابة بالعامقة معـك ذلؽ شن العامقىة وىد  مـذ الؼديؿ، لؽـ شن

شو مىـ الؿػىروض شن –غزت العربقة س وخر معاوؾفا، وما غزاا إٓ مـ ال؟غر الذي يؼىقم عؾقىف 

 شهؾ العؾؿ الشرعل، الذيـ هؿ يدافعقن وُيـافحقن عـ الؾغة العربقة. -يؼقم عؾقف

يىىملؿـل بؼىىدر مىىا يجعؾـىىل ذلىىؽ شدعىىق ؿ وشحىىّ؟ؽؿ  ولىىذلؽ يىىملؿـل هىىذا، وبؼىىدر مىىا

 وشكصحؽؿ شن اتؿقا هبذه الؾغة العربقة، وشن تسعقا إلك َكْشرها والتعامؾ هبا، والؽتابة هبا.

 .ملسو هيلع هللا ىلصشيل  اهلل عز وجؾ شن يؽقن س ذلؽ الخدمة الجؾقؾة لؽتاب اهلل وُيـّة ريقلف 

 والحؿد هلل رب العالؿقـ.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   تنبيــه:

 

 األسئلت
 

¢ 

 لشقم الؽريؿ.بارك اهلل س ا

تحدث الشقم الؽىريؿ عىـ العالوىة القطقىدة والرابطىة الىقثؼك بىقـ الؾغىة العربقىة ويىائر 

 - ؾؿىىة غقىىر مػفقمىىة @)) --العؾىىقم الشىىرعقة، وَبىىّقـ شن مراتىىب الـىىاس فقفىىا هىىل مـىىاز  

ن بىقـ التـظقىرات العؾؿقىة ل قىان تؾؽىؿ إهؿقىة والتط قؼىات قْ ، مع ِذْ ىر الَ ى--(( 46 12 16

 ة.العؿؾق

ُب َعّرا اْلَؿؾؽة الؾغقية بلهنا هق ة رايخة س الىـػس،    شهىؾ الؾسىان مىـ إُوَ  الـىاَس  ُتؼىرِّ

 إو  س َفْفؿ  المفؿ دون وايطة.

 وبّقـ العؼ ات الحائؾة دون الؿراد والغايات، وَوّسؿفا 

 إلك عؼ ات س ذات الؾغة. -

شو مسىىتقى التىىدريس عؾىىك مسىىتقى التىىدريس التؼؾقىىدي، إْن وعؼ ىىات س تدريسىىفا:  -

 إ اديؿل.

 ا تساب هذه اْلَؿَؾؽة. ِو رُ طُ لقـفل محاضرتف الؿاتعة بِ 

 كشؽره مجدًدا عؾك حضقره هاهـا، وعؾك إفادتـا.

 بارك اهلل فقف.

عـفىا س طىل  ىالم إيىتاذ الؽىريؿ، الحىديث  جقىَب ثؿة شي ؾة  ؟قرة، مـفا إي ؾة التل شُ 

.. ُرب ؿىىا ُ تىىب هىىذا السىىما  و ىىؾ شْن يصىىؾ ك غقىىر ذلىىؽ تسىىابات، اْلَؿؾؽىىة، إلىىعىىـ الؿىىـفج، آ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   نبيــه:ت

  ػًحا. ك هذه إي ؾةكضرب عؾإيتاذ إلك ذلؽ الؿحقر: لذلؽ 

 كذ ر إي ؾة التل ربؿا لؿ ُيَشر إلقفا، مـفا م؟اًل  يما ..و

  شٓ ترون شن لؾغة خطىقرة س التعامىؾ مىع  تىاب اهلل،  ؿىا حىدث لؾؿعتزلىة، السؤال األول

  ة حافًزا عؾك الػفؿ السؾقؿكجعؾ مـ الؾغ و قػ يؿؽـ شن

ًٓ  مىـ بىاب التصىحقم-ٓ رؽ  يعـل هىذا لىْؿ يؼىع فؼىط   اجلىاب هىذا لىؿ يؼىع فؼىط  -شو

لؾؿعتزلة، وإكؿا ووع لؾؽ؟قريـ س إزمـة السابؼة، وهق يؼع لؾؽ؟قريـ س زمــىا هىذا،  ؟قىًرا مىـ 

 دعاة بعض الؿذاهب الَفّدامة يستـدون إلك الؼرون.

، يلخذوهنا مـ مـ عفا الغربل شو الؿتغىرب، وطر ًٓ يؼتفؿ س ذلؽ  شهنؿ يلخذون الػؽرة شو

ويتش عقن هبا، ثؿ يؾتؿسقن لفا دلقاًل مـ الؼرون، وٓ ي قؾ لفىؿ إلىك إيجىاد الىدلقؾ عؾقفىا مىـ 

الؼىرون إٓ بتطقيىىع الؾغىة ٕهىىداففؿ وشهىقائفؿ: ٕن الؼىىرون بذاتىف ٓ يىىد  عؾىك هىىذه الؿعىىاين، 

 إلك التطقيع. فقحتاجقن

 -خا ًة س الصحافة واإلعىالم وغقىر ذلىؽ-ومؿا يميػـل  ؟قًرا شن  ؟قًرا مـ الؿتحدثقـ 

يعتؿىىدون عؾىىك لغىىة الجرائىىد، عؾىىك الؾغىىة العصىىرية لَػْفىىؿ  تىىاب اهلل عىىز وجىىؾ، وٓيىىتـ اط 

إحؽام مـف، وهذا رلا يقوعفؿ س ضالٓت عجق ىة، بىؾ س شضىحق ات، وٓ شريىد شن شذ ىر 

، ربؿا يقخرج بـا هذا مـ كطىاو الؾغىة إلىك كطىاو الػؽىر، والؿ احىث الػؽريىة شو ربؿىا إم؟ؾة

 العؼؾقة.

لؽىـ ُمجؿىاًل  الؾغىىة ُتمخىذ مىـ شهؾفىىا، ثىؿ حتىك مىىا ووىع مىـ الؿعتزلىىة مى؟اًل، مىـ بعىىض 

الؿعتزلة س َفْفؿفؿ لؾؼرون الؽريؿ هق لقس مـ الؾغة، وإكؿا مىـ تطقيىع الؾغىة وتطقيىع الؼىرون 

 ؼدي.لؾؿذهب الع

ًٓ ثؿ ايىتدلقا، مىع شن إ ىؾ شن يؽىقن آيىتدٓ  يىابًؼا عؾىك  بؿعـك شكاس اعتؼدوا شو

 آعتؼاد، فاعتؼدوا ثؿ ايتدلقا.

وهىق  - ؿىا ٓ يخػىك عؾىقؽؿ–يعـل م؟اًل الزمخشري رحؿف اهلل تعالك مـ شئؿة الؿعتزلىة 
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   تنبيــه:

ىا وروكقًّىا رؤية اهلل يقم الؼقامة غقر مؿ -م؟اًل –يعتؼد وفًؼا لؿذه ف العؼدي شن  ؽـة، فنذا واجىف َكصًّ

 ﴾إَِلك َربَِّفا َكىاظَِرةٌ ﴿يخالػ هذا الؿعـك ُيمولف بتلويؾ ود تحتؿؾف الؾغة،  ؿا س وق  اهلل تعالك  

ًٓ بظىاهر  [23]الؼقامىة   يؼق   إلك الـعؿة، يعـل تـتظر كَِعؿ رهبا! هذا تلويىٌؾ لؾغىة، ولىقس ايىتدٓ

 الؾغة.

  -وهىذا مؿىا يـ غىل شن ُيػَفىؿ–غة لَػْفؿ الؼرون ٓ شوق  شبًدا وشكا حقـ شدعق ؿ لؾتش ع بالؾ

، هـىاك ش ىق ، شكىتؿ ملسو هيلع هللا ىلصإن الؾغة وحدها ُيستـد إلقفا س َفْفؿ  تىاب اهلل وَفْفىؿ ُيىـّة ريىق  اهلل 

تعرفقن شن هـالؽ ِعؾًؿا وائًؿا بذاتف هق عؾؿ ش ىق  الػؼىف، فالؾغىة جىزا مـىف، ٓ رىؽ شكىف جىزا 

 ش قؾ.

لقست  افقة: ٕهنا إن لؿ تض طفا بالؼقاعد إ ىقلقة  - ؿا ٓ يخػك–لؽـ الؾغة وحدها 

 رديدة  ؿا ووع لؾؽ؟قريـ وديًؿا وحديً؟ا. يؿؽـ شن تؼع س اكحرافاٍت 

     

ألػقِسحانِ حَرْرح عؾك  فنيحإسحد حالشدصبي  ذ رتؿ س تػا قؾ  المؽؿ شن السؤال الجانٌ

، وال؟اكقىة  الؿر ىز اإليىالملرت عىـ دار عؾك ط عتىقـ مـفىا  إولىك  ىد ، وود ووػُت ادل 

نِ حعبِدحالُِمؿ حعـ الؿعفىد العىالل لؾؿؿؾؽىة العربقىة السىعقدية، و الهؿىا بتحؼقىؼ الشىقم 

 رحؿف اهلل. عثقؿق 

 يمالل  شي الط عتقـ شجقد مـ وجفة كظر ؿ  ؿتخصص 

ـْ لىف شدلىة الغجىقم، وشكىا لىؿ شّطؾىعاجلىاب إٓ    عؾك  ؾ حا : إكؿا ُيسل  عـ الغجىقم َمى

 عؾك ط عٍة واحدة، فال ي قؾ لل إلك معرفة الط عتقـ، بؾ إلك الؿؼاركة بقـفؿا.

، الحؼقؼىة شهنىا "الؿؼدصِدحالشِدفقس"ط عة واحدة التل هل ط عة الؿعفد الؿىذ قر،  تىاب 

 ط عة جقدة، لؿ شوػ فقفا عؾك م؟اًل لحـ شو خطل س َفْفؿ الـ ص شو غقر ذلؽ.

 ا ٓ ي قؾ لل فقف.لؽـ الؿؼاركة بقـ الط عتقـ  هذ
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   نبيــه:ت

   ما هل الؽتب الؿعتؿدة س فؼف الؾغة السؤال الجالح

  هذا ذ رتف س الؽتاب عؾك  ؾ حىا : هـالىؽ.. مىع شكىف س فؼىف الؾغىة ٓ يـ غىل س اجلىاب

 الحؼقؼة اإلطالة  ؟قًرا س هذا العؾؿ، وإعطاؤه ش ؟ر مـ حؼف.

 ىَدش بىف  تىاب رمضىان ع ىد لؽـ ذ رت س الؽتاب مجؿقعة مـ الؽتىب، مىـ شفضىؾ مىا يُ 

ا، وشيًضا الد تقر   راسِد حيفحفؼِهح" "صبحيحالصِدل "التقاب رحؿف اهلل تعالك، فنكف مػقد جدًّ

ا."الؾغس  ، هق شيًضا مػقد جدًّ

ٌـّ عصىري، لؽىـ و ىؾ وىرااة هىذه الؽتىب العصىرية يؿؽىـ آيىتػادة  وعؿقًما هذا الػـ ف

ُحيفحعؾامحالؾغساِلؿتح" ؟قًرا مـ  تاب السققطل رحؿف اهلل تعىالك  ، هىذا يعطقىؽ.. هىق  تىاب "زه 

ٍـّ شطراًفىا، يعـىل َجَؿىع  جامع عؾك طريؼة اإلمام السققطل رحؿف اهلل تعىالك، يجؿىع مىـ  ىؾ فى

رقً ا  ؟قًرا س هذا الؽتاب، يؿؽـ شن تؼرؤه، هق  تاب ماتع، وتضقػ لف مىـ الـاحقىة الؿـفجقىة 

 وعبِدحالاامِدحوايف، عبِدحالتِاا حوراضِدا، صِبحيحالصِدل  تب همٓا الؿعا ريـ:  تاب 

 شيًضا لف  تاب جقد س الؿقضقع، وغقرها.

     

هؾ لؾؿحاضىر شو لؾخطقىب شن يىتؽؾؿ بى عض إلػىاظ العامقىة حتىك ُي ىقـ  السؤال السابع:

 لؾـاس 

 ف َؿ ي دش  "َلاقسحاففعد "وإذا لؿ ي دش طالب العؾؿ بى 

تعرفىقن العامقىة س الؽىالم يـ غىل شن جقاب السما  إو   عؾىك وىدر الحاجىة، اجلىاب: 

تؽىىقن  ىىالؿؾم س الطعىىام، الؿؾىىم إذا  ىىان يسىىقًرا س الطعىىام َحّسىىـف وَجّؿؾىىف لم ىىؾ، فؽىىذلؽ 

العامقة بقـ الػـقة وإخرى لُِطرفٍة، لدعابة، لت ققـ َشْمر معقـ هذا ٓ إرؽا  فقىف، بىؾ هىق مؿىا.. 

 ش اًل ٓ يؿؽـ آيتغـاا عـف.

اضىريـ يؽت ىقن، شكىا مىا شتحىدث عىـ الؽىالم وٓ عىـ الُخَطىب، لؽـ شن شتحدث عـ مح

شتؽؾؿ عـ الؽتابة، خا ة س بعض الى الد إخىرى غقىر الؿغىرب، يؽت ىقن بالعامقىة، هىذا هىق 

 اإلرؽا  إ رب.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   تنبيــه:

 : "المًة األفعال"السؤال الجانٌ كان عن 
ـْ  ىان مُ "َكِظِمحالؿؼصِا "هـالؽ س الحؼقؼة  تاب مىتـ  ا عؾىك ، هىق  تىاب جقىد لَِؿى ِصىرًّ

ـٍ س الصرا، هذا مقجقد ومشروح.  ِحْػظ مت

متىقن  ..لؽـ إن  ـت تريد شن تعؿىؾ بـصىقحتل ٓ شكصىحؽ بِحْػىظ الؿىتـ، وإكؿىا احػىظْ 

، وس وخرها الصرا، ثؿ تـتؼؾ "افلػقس" ح"شالورحالالهب" ح"اآلجُواقس"الـحق الؿعروفة، 

 س إخقر. "َلاقسحاففعد "إلك 

ر"لصرا،  ؽتاب ولؽـ تؼرش ُ تً ا س ا ُِ  ،  ِتاٌب ٓ تـفقف إٓ و ؾ عؼٍد!"شالاحالَع

 السما   ولق شكف بعقد كقًعا ما..

-، مـ باب آوتصاد،  ؿا س الؾغىة غربقة عؾك شوزان عربقة هؾ يؿؽـ شن ُتستخدم شلػاظٌ 

 -- ((61 62 16 - ؾؿة غقر مػفقمة @)) -

إلػىاظ هىل طريؼىة حسىـة: الجقاب  عؾك  ؾ حا : طريؼة العرب س التعامىؾ مىع هىذه 

ٕكؽؿ تعرفقن شن  ؟قًرا مـ إلػاظ الحضارية وال؟ؼافقة الؼديؿة دخؾت إلك الؾغىة العربقىة مىـ 

 هذا الـقع.

.. يعـل هذه الطريؼة التل ذ رت إخت السائؾة شفضؾ مـ طريؼة ال حىث عىـ  ًٓ يعـل بد

ًٓ  ٕن ال حىث عىـ مىرادا عربىل س هىذا الظىرا الى ذي كعىقش فقىف، الىذي مرادا عربل، شو

ُتخىىغَع فقىىف الؿصىىطؾحات العؾؿقىىة والتؼـقىىة بىىأٓا رىىلٌا يػىىقو الؼىىدرة، يسىىتحقؾ، حتىىك 

الؿجامع الؾغقية تعؿىؾ عؾىك ذلىؽ، ولؽـفىا ٓ تسىتطقع شن تىليت بؿرادفىاٍت عربقىٍة مشىتؼة مىـ 

ا.  جذور عربقة لفذه الؿصطؾحات الغربقة،  عب جدًّ

إلػىاظ الغربقىة م ارىرة، فىنًذا شفضىؾ مىـ هىذه  ولذلؽ تجد شن الؿستعؿؾقـ يؾج قن إلك

ب، بؿعـىك شن ُتخَضىع  ب الؽؾؿة، شي ُتمَخذ  ؿا هل مـ الؾغة إجـ قة ثؿ ُتَعر  الطريؼة  شن ُتَعر 

وإن  –(( 44 63 16 - ؾؿىىة غقىىر مػفقمىىة @)) --لؼقاعىىد الصىىرا العربقىىة، يعـىىل تلخىىذ 

خضىىعـاها لؼقاعىىد الصىىرا العربىىل  اكىىت ثؼقؾىىة، ولؽىىـ لىىق فرضىىـا شن الؽؾؿىىة شخىىذكاها، فل

 ؼقاعد عدم التؼاا يا ـقـ،  ؼقاعد عدم ال دا بسا ـ، إلك غقر ذلؽ، هذه الؼقاعىد العامىة س 
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 .خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   نبيــه:ت

آرتؼاو والصرا ُتخِضع الؽؾؿة لفا، وتستعؿؾفا، هذا ٓ إرىؽا  فقىف، وهىذا بط قعىة الحىا  

 عـد الحاجة، ولقس س  ؾ  ؾؿة.

ؾؿات مقجقدة س الؾغىة العربقىة، ٓ كسىتعؿؾ معفىا إذا  اكت )الؽلس،  قب(  ذا، هذه  

 هذه الطريؼة.

لؽـ الؿصطؾحات الحدي؟ة س الطب، س عؾقم الزراعة، س عؾقم الفـدية، س  ذا، إما شن 

 كستعؿؾ هذه الطريؼة، وإما شن ك ؼك كـتظر الؿجامع الؾغقية شن تلتقـا بؿرادفات عربقة.

ا، فايىتعؿؾقا  ؟قىًرا مىـ إلػىاظ، شدخؾقهىا س ففذا الىذي فعؾىف س الحؼقؼىة العىرب وىديؿً 

الؾغة العربقة،   عض شكقاع الحؾقيات، و الـقروز وهق يقم عقد معروا ُشِخذ مـ فىارس، و ىى 

 ،الؿلخقذة مـ الققكان، وغقر ذلؽ مـ إلػاظ–(( 52 64 16 - ؾؿة غقر مػفقمة @)) --

 سما .شدخؾقها لؾغة، وَعّربقها هبذا الؿعـك الذي ُذ ِر س ال

     

ُتَغّقىر ي دو شن إحىدى الطال ىات تىلثرت  ؟قىًرا هبىذه الؿحاضىرة، ففىؾ بنمؽاهنىا شْن   السؤال

 : باعت ار واِجب القوت رع ة الدرايات اإليالمقة إلك رع ة الؾغة العربقة

عب والجامعة و ذااجلىاب : هذه ٓ شيىتطقع شن شحسىؿ فقفىا ،  اإلرؽآت الؿرت طة بالشُّ

أن لقسىىت مػاضىىؾة بىىقـ العؾىىقم الشىىرعقة وبىىقـ عؾىىقم الؾغىىة، هىىل مػاضىىؾة بىىقـ ٕن الؼضىىقة 

 رع تقـ، بقـ طريؼتقـ س التدريس، بقـ طريؼتقـ س الدراية، هذا ٓ شيتطقع شن شحسؿ فقف.

واعىىدة عامىة  لىىق  ىان الؽىىالم بىقـ الؾغىىة والعؾىقم الشىىرعقة إخىىرى  - ؿىىا شوىق –لؽىـ 

ت الشخصقة: هـالىؽ شرىخاص عـىدهؿ مىمهالت رىعرية فالؽالم شو اإلجابة تتعؾؼ بالؿمهال

شدبقة لغقية، حب لؾغة، همٓا ُيَضىّقعقن شكػسىفؿ إن لىؿ يؾتزمىقا بالؾغىة العربقىة ويدريىقا فقفىا 

 إلك شبعد حد.

م؟اًل تخصصىات الؼىرون، تخصصىات الحىديث،  يالئؿفهـالؽ شكاس بالعؽس مـ ذلؽ: 

 وغقر ذلؽ.
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 خــالشي علىب َهــــُتَعولن يتن هراَج،  بدة العلويتــوـريغ الـــتن تف   تنبيــه:

ِعؾًؿا بلن هذه العؾقم  ؾفا هل عؾىقم  ػائقىة،  فالؿمهؾ الشخصل هق الذي يحؽؿ س هذا

 إذا وام هبا بعض الـاس ففذا هق الؿطؾقب، وإذا لؿ يؼؿ هبا شحد َشثِؿـا جؿقًعا.

 فليل  اهلل عز وجؾ شن يـػعـا بؿا عؾؿـا، وشن ي ارك س شوواتـا وجفقدكا.

 شوق  وقلل هذا، وشيتغػر اهلل لل ولؽؿ.

 والحؿد هلل رب العالؿقـ.

  فقؽؿ.بارك اهلل

 والسالم عؾقؽؿ ورحؿة اهلل.

 

 

 

 

 

 

 


